
16 november 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Elke tweede zaterdag van de maand oud papier 
en oud ijzer bij Maranathakerk, 
Henri Nouwenstraat 14, 3863 HV Nijkerk
 
Hoevelaken
Aanstaande zaterdag 9.00-12.00 uur 
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
10.00-12.00 uur B.A.K., Meerveldlaan 
(bibliotheek)

Nijkerkerveen
dinsdag t/m vrijdag wekelijks
Het plein hoek Van Noortstraat /
Van Dijkhuizenstraat (marktplein)

Bezorgklachten 
Geef dit door aan de BDU via telefoon-
nummer 088 - 0109803. 

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 033 - 247 22 22
Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
033 - 247 22 22.

Milieustraat
Blekkerserf 4, Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7.45-12.30 uur
en 13.00-16.30 uur. Zaterdag 7.45-14.00 uur.

Gemeenteloket Hoevelaken
Bezoekadres
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c
Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 
033 - 247 22 22.

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als 
organisatie of belangstellende de digitale nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een 
nieuwsbrief.

Social Media

@samennijkerk
Gemeente Nijkerk
@gemeenteNijkerk

Container niet geleegd?

Is uw container op de vaste ophaaldag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Energiecaravan op woensdag in wijk Nautena 
Onze Energiecaravan komt op woensdag 16 en 23 november naar de wijk Nautena-Zuid/Schulpkamp. U kunt bij de caravan terecht met vragen 
over energie besparen, hoe u uw huis het beste kunt verduurzamen en welke subsidie of lening u daarvoor kunt aanvragen.

Hier staat de Energiecaravan de komende 
woensdagen:
16 november
• Op de hoek Raadhuisstraat / Kolkstraat 

(naast het gemeentehuis)
• van 14.00 – 18.00 uur
23 november
• Parkeerplaats Bibliotheek, 
 Frieswijkstraat 99 
• van 14.00 – 18.00 uur

Energieloket
Kunt u dan niet naar de Energiecaravan 
komen, maar heeft u wel vragen? Dan kunt u 
ook bellen of een afspraak maken met 
het Energieloket. Via 06-12023968 of
henk@energieloket-nijkerk.nl. 
Of kom langs in de Klimaatkamer op de 
Koetsendijk. Ons advies is gratis.

Daarnaast is het mogelijk om bij u thuis af te 
spreken, met één van onze Energieambassa-
deurs. Deze bekijkt dan wat er mogelijk is bij 
uw huis om energie te besparen. Binnen de 
mogelijkheden van uw budget. Dit gesprek is 
gratis en vrijblijvend.

Wilt u een stapje verder gaan en een energies-
can of warmtescan laten uitvoeren door een 
deskundig adviseur? Ook dat kunt u aanvra-
gen via het Energieloket. 
Aan het uitvoeren van zo’n scan zijn wel kos-
ten verbonden. 

Bij u in de buurt
Wilt u weten wanneer we bij u in de buurt 
komen? Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/
evenement of scan deze QR-code.

Mantelzorgwaardering: meld u vóór 1 december aan 
De zorg die u geeft aan uw naaste is onmisbaar. De gemeente Nijkerk bedankt u daarvoor hartelijk en geeft u graag een VVV cadeaukaart.

Aanmelden voor mantelzorgwaardering 
Zorgt u voor uw naaste die langdurig ziek is, 
een beperking heeft of hulpbehoevend is? 
Dan bent u mantelzorger. Meld u dan vóór
1 december 2022 aan voor de mantelzorgwaar-
dering: vul het formulier in op www.nijkerk.eu/
meld-u-aan-voor-de-mantelzorgwaardering 
Jonge mantelzorgers moeten de aanmelding 
samen met een volwassene doen.
Krijgt u de zorg? Dan kunt u het formulier ook 
invullen voor uw mantelzorger.
Voor wie is de mantelzorgwaardering?
U kunt de mantelzorgwaardering krijgen 
als u onbetaald zorgt voor iemand die in de 
gemeente Nijkerk woont. Dit is iemand met 
een ernstige en/of langdurige ziekte of een 
beperking. En u doet dit langer dan 3 maanden 
en meer dan 8 uur per week. U mag de zorg 
niet geven vanuit een vrijwilligersorganisatie 
of als beroep.
Jonge mantelzorgers kunnen een mantelzorg-
waardering krijgen als ze tussen de 8 en 18 
jaar zijn. En thuis zorgen voor iemand in de 
gemeente Nijkerk. Dit is ook iemand met een 

ernstige en/of langdurige ziekte of een beper-
king. Bijvoorbeeld vader, moeder, broer, zus of 
een opa of oma die bij de jonge mantelzorger 
in huis woont.

Wat is mantelzorg?
Als mantelzorger ondersteunt u onbetaald en 
vaak voor een langere periode een hulpbehoe-
vende partner, ouder, kind, ander familielid 
of kennis. Daarmee levert u een belangrijke 
bijdrage in de zorg aan anderen.

Mantelzorg kan van alles zijn, bijvoorbeeld:
-  persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, 

eten en/of medicijnen geven)
-  begeleiding
-  helpen met vervoer en bezoek aan de dokter
-  huishoudelijke taken
-  administratieve taken

Vragen over de mantelzorgwaardering kunt u 
stellen via mantelzorgwaardering@nijkerk.eu 
of telefoonnummer 033 - 247 22 22.

Ondersteuning van mantelzorgers
Sigma geeft ondersteuning en informatie aan 
mantelzorgers. Ze geven ook advies. Bijvoor-
beeld over welke regelingen er zijn om mantel-
-zorgers te helpen. Zoals hulp thuis, zodat de
mantelzorger even kan uitrusten of er even
tussenuit kan. Maar ook hulp bij het invullen
van formulieren. De consulenten van Sigma
bieden daarnaast een luisterend oor. Wilt u meer
informatie of heeft u vragen? Neem dan contact
op met het Steunpunt Mantelzorg van Sigma:
mantelzorg@sigma-nijkerk.nl of 033 - 247 48 30.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Denkt u dat er ergens huiselijk geweld is? 
Vraag advies aan Veilig Thuis   
Stress, weinig geld, uw baan verliezen. 
Het kan iedereen overkomen en het kan 
overal voorkomen. Dit soort zorgen kunnen 
thuis leiden tot onveiligheid. Bij uzelf of bij 
iemand die u kent.

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor uw vragen 
en kunt u uw zorgen bespreken. De mede-
werkers denken met u mee als u denkt dat er 
ergens huiselijk geweld of kindermishande-
ling is. Als u ongerust bent over een situatie 
bij een ander. Of als u thuis te maken hebt 
met geweld. De medewerkers van Veilig Thuis 
geven u advies en kijken samen met u naar 
een oplossing.

Contact met Veilig Thuis: eenvoudig en 
anoniem
Als u belt of chat met een medewerker van 
Veilig Thuis dan kan dit anoniem. De mede-
werker luistert naar uw verhaal, beantwoordt 
uw vragen en geeft advies.

Zit u zelf in een situatie met huiselijk geweld 
of kent u iemand in zo’n situatie?
Vraag advies aan een medewerker van Veilig 
Thuis. Chat gratis en anoniem van 9.00-17.00 
uur via www.veiligthuisgm.nl. U kunt ook dag 
en nacht gratis bellen op 0800 2000. Bij direct 
gevaar, bel 112.

Nieuwe Energiebespaarlening met 0% rente 
Is uw inkomen niet hoog, en wilt u verduur-
zamen? Sinds november 2022 biedt het 
Warmtefonds een lening aan zonder rente. 
Deze lening is speciaal bedoeld voor mensen 
met een laag inkomen. 

Lagere rekening
Door uw huis te verduurzamen, heeft u minder 
gas en elektriciteit nodig. Daarmee bespaart 
u natuurlijk op de energierekening. Maar ver-
duurzamen kost eerst geld. Deze lening helpt 
u daarbij op weg. En er zijn subsidies, die een 
deel van uw kosten terugbetalen. 

Wat is er mogelijk
Weet u niet goed wat u in uw huis zou kunnen 
doen? Neem dan contact op met ons Energie-
loket voor gratis advies. 

U kunt bellen op 06 – 12 02 39 68. Mailen 
naar henk@energieloket-nijkerk.nl. Of langs-
komen bij onze Klimaatkamer. Die staat op de 
Koetsendijk, tussen het stadhuis en het plein.

Info over lening
Wilt u meer info over deze lening met 0% 
rente, van het Warmtefonds? Kijk dan op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/
lening-warmtefonds of scan deze QR-code.

Hulp bij financiële problemen  

Lukt het u niet om zelf uw geldzaken goed te regelen? Komt u steeds moeilijker uit met uw
inkomen? Blijven er rekeningen liggen? Vraag dan op tijd om hulp. Niets doen maakt het
probleem snel groter. U kunt gratis hulp vragen bij:

• SchuldHulpMaatje Nijkerk: Een vrijwilliger (maatje) helpt u om grip op uw eigen geld te krijgen 
en te houden. Uw maatje steunt u en helpt u in hoe u ook in de toekomst uw geldzaken gezond 
kan houden. U krijgt weer rust.

 Contact: 06-57835460 of schuldhulpmaatje@nijkerksdiaconaalberaad.nl;

• Humanitas thuisadministratie: Een vrijwilliger helpt u bij het ordenen van uw administratie, het 
regelen van automatische betalingen, het bijhouden van post en bankoverschrijvingen en derge-
lijke. Ook helpt een vrijwilliger u bij het aanvragen van regelingen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

 Contact: 06-16961071 of g.vandesteege@gmail.com;

• Sigma Formulierenhulp: Heeft u hulp nodig bij het begrijpen en invullen van formulieren? Of 
bij het aanvragen van een voorziening of uitkering? De medewerkers en vrijwilligers van Sigma 
formulierenhulp kunnen u daarbij helpen. Contact: 033-2474830 of 

 www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp/.

Heeft u problematische schulden? PLANgroep voert voor de gemeente Nijkerk de schuldhulp- 
verlening uit, als dat kan gewoon op het Stadhuis. Wilt u meer informatie of aanmelden? Kijk op  
https://webloket.plangroep.nl/nijkerk/. Mail naar nijkerk@plangroep.nl. Of bel 0345 – 63 82 61.

Bent u ondernemer? Kijk op http://www.nijkerk.eu/aanbod-ondernemersregelingen. Mail naar 
shvo@nijkerk.eu. Of bel 033 - 247 22 22 en vraag naar de klantmanager zelfstandigen.

Rondkomen met kinderen?
Gebruik de regelingen!

Heeft u moeite om uw kind(eren) financieel te bieden wat ze nodig hebben? Wilt u zien 
welke regelingen er beschikbaar zijn? Wilt u minder last van piekeren en stress? 

Vul dan gratis en anoniem het geldplan in! Met het 
geldplan “Rondkomen met kinderen” krijgt u te zien 
welke mogelijkheden er zijn voor uw kind(eren). 

Het invullen kost wel even tijd, maar het levert echt wat op. 
Gun uzelf die kans!

Wilt u het geldplan invullen?
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl

U kunt klein chemisch afval (KCA) bij de gemeente afgeven. Hiervoor is een inzamelpunt ingericht op de Milieustraat. 
Het adres van de Milieustraat is Blekkerserf 4 in Nijkerk. Dit is makkelijk bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk. 

De volgende datum voor het inzamelen van klein chemisch afval in de wijk is 21 november.

Meer informatie leest u op onze website: https://www.nijkerk.eu/afval-klein-chemisch-afval

Voorlichting verslavende middelen Lodenstein College Hoevelaken 
In oktober was er een voorlichting voor jongeren van het Lodenstein College in Hoevelaken over verslavende middelen. De jongeren gingen in gesprek met verschillende voorlichters. Het doel was 
om uitleg te geven over middelen. En van jongeren te horen wat deze middelen voor hen betekenen.

Wijkagent Peter de Berg en jongerenwerker 
Jelle Veenma waren samen met Jan Bijster-
bosch en Kristel Kreijne van de gemeente 
met de leerlingen in gesprek. Kristel: “Het viel 
ons op dat jongeren vrij open waren over hun 
alcoholgebruik. Zelfs als dat jongeren waren 
van veertien. Voor hen is alcoholgebruik in de 
openbare ruimte immers nog verboden. Net 

als op andere scholen hebben veel jongeren 
thuis geen harde afspraken over alcoholge-
bruik en roken. En is het vaak zo dat ze thuis 
al een biertje meedrinken onder het toeziend 
oog van ouders.”

Sommige jongeren waren afwachtend en 
voorzichtig tijdens de bijeenkomsten, anderen 

waren wat actiever. Kristel: “Vaak zie je aan de 
reacties wel of bijvoorbeeld e-roken of roken 
aan de orde zijn. Zonder dat jongeren daar zelf 
duidelijk op antwoorden.”

Het Van Lodenstein College is zeer positief 
over de voorlichting. De komende jaren worden 
deze bijeenkomsten herhaald. Ook op andere 

voortgezet onderwijs scholen in de gemeente 
Nijkerk gaan jongerenwerkers, consulenten van 
de gemeente en politieagenten in gesprek met 
jongeren over alcohol, drugs en roken.

Meer informatie vindt u op 
www.alcoholendrugsnijkerk.nl.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
16 november  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1954 Amersfoortseweg ong. bouwen van een schuilgelegenheid 03-11-2022
 (nabij 107) Nijkerkerveen 
2022W1855 Bentinckstraat 13 Nijkerk uitbreiden van de woning 04-11-2022
2022W2072 Bunschoterweg 39 Nijkerk een dakopbouw 03-11-2022
2022W2195 Hulckesteijn 4 Nijkerk plaatsen van een toiletunit 04-11-2022
2022W2107 Langestraat 35 Nijkerk vervangen van het bijgebouw en het 03-11-2022
  plaatsen van zonnepanelen 
2022W1737 Riddererf 2 Nijkerk uitbreiden van een bedrijfsgebouw en 04-11-2022
  maken van een uitrit 
2022W2156 Schoolstraat 90 Nijkerkerveen bouwen van een kas 03-11-2022
2022W2254 Vrijheidslaan 5 Nijkerk wijzigen van de draagconstructie 03-11-2022

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Gedeeltelijk verleende reguliere omgevingsvergunningen
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1827 Bruins Slotlaan 8 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de 04-11-2022
  woning en het bouwen van een
  bijgebouw, geweigerd voor het 
  plaatsen van een dakkapel 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Ingetrokken omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2122 Havenstraat 2 Nijkerk maken van een uitrit 02-11-2022

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2629 Callenbachstraat 17 Nijkerk maken van een muurdoorbraak 08-11-2022
2022W2614 Dijkje 8 Nijkerkerveen plaatsen van zonnepanelen 06-11-2022
2022W2638 Grasmaat 9 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 08-11-2022
2022W2623 Henri Nouwenstraat 0 Nijkerk bouwen van een gezondheidscentrum 07-11-2022
2022W2585 Hogebrinkerweg 65 uitbreiden van de woning 03-11-2022
 Hoevelaken 
2022W2606 Oosterdorpsstraat 141 bouwen van een vleeskuikenstal en het 04-11-2022
 Hoevelaken wijzigen van de veebezetting 

2022W2637 Plein 2c Nijkerk plaatsen van een dakraam 08-11-2022
2022W2577 Vlinderlaan 14 Nijkerk bouwen van een erker met luifel 02-11-2022
2022W2622 Weldammerlaan 6 Hoevelaken bouwen van een woning met bijgebouw 07-11-2022
2022W2581 Zijdevlinder 109 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 03-11-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2172 Callenbachstraat 2 Nijkerk verbouwen van het pand 08-11-2022
2022W2142 Hoefslag 25 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 08-11-2022
  en het plaatsen van zonnepanelen 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022BL197 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk aanleggen van een gesloten  07-11-2022
  bodemenergiesysteem 
2022BL215 Laakweg 4 Nijkerkerveen aanleggen van een gesloten 07-11-2022
  bodemenergiesysteem 

Genomen besluit door de burgemeester
De burgemeester van Nijkerk maakt bekend dat hij heeft besloten in verband met de viering van Oud 
en Nieuw in de nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023, met toepassing van artikel 2.3.1.5 
van de “Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk”, de geldende sluitingsuren voor de commerciële 
horecabedrijven, krachtens artikel 2.3.1.4 b. van deze verordening, niet te laten gelden tot uiterlijk 
1 januari 2023 05.00 uur. 

Nadere inlichtingen over het voorgaande kunnen worden verkregen bij het Team Veiligheid via 
telefoonnummer (14 033).

Nijkerk, 16 november 2022 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 21 november 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in prin-
cipe openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – een 
hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:

20.00 uur Een bezwaarschrift inzake een geweigerde omgevingsvergunning voor Hogenhof 6 
 te Nijkerk
20.30 uur Een bezwaarschrift inzake een verleende vergunning voor de tijdelijke huisvesting van
 een school en het plaatsen van een hekwerk aan de Watergoorweg 44 te Nijkerk
21.00 uur Een bezwaarschrift inzake het sluiten van de woning aan de Westerdorpstraat 1
 te Hoevelaken 

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu. Belt u liever? Neem dan contact op met het
algemene nummer van de gemeente Nijkerk 14 033. U kunt dit nummer ook bellen als u meer
informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u contact 
opnemen met team Service en Informatie via 
telefoonnummer 033 - 247 22 22 of via het 
email adres loketbwv@nijkerk.eu.
De stukken kunnen digitaal aan u worden 
toegezonden. Ook is het mogelijk om een 
afspraak te maken waarin de stukken nader 
worden toegelicht. 

Indienen zienswijzen tegen een 
bestemmingsplan of ontwerp 
omgevingsvergunning 
Meer informatie over het indienen van een 
zienswijze vindt u op de website via 
www.nijkerk.eu/terinzage.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tijdens de 
bezwaartermijn bezwaar maken bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
Dit kan bij voorkeur online via de website 
www.nijkerk.eu/bezwaarmaken of schriftelijk. 

Indienen beroep tegen een bestemmingsplan,
hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kunt u indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Online beroep indienen kan ook via 
https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.
Op die website vindt u ook een handleiding.

Indienen beroep tegen een verleende
uitgebreide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevings-
vergunning kunt u indienen bij de bestuurs-
rechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM  
Arnhem. Online beroep indienen kan ook via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Op die website vindt u ook een handleiding. 

Voorlopige voorziening aanvragen
Het besluit blijft van kracht, ook als er be-
zwaar of beroep is ingediend. Daarom kan naast 
het indienen van een bezwaarschrift of beroep 
een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem

(voor omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
(voor bestemmingsplannen).

Officiële bekendmakingen
Alle officiële bekendmakingen van 
de gemeente worden uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
https://www.overheid.nl/ 
berichten-over-uw-buurt.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
17 november Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal stadhuis
17 november Raadscommissie II 20.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis
17 november Beeldvorming 21.45 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis
24 november Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal, stadhuis

gaf de raadscommissie al een eerste reactie op het concept. De adviezen uit die bijeenkomst zijn 
verwerkt. Nu vraagt het college de raad om de verordening vast te stellen.

Meer informatie?
Wilt u meer lezen over de onderwerpen die op de agenda van de vergaderingen op 17 november 
staan? Of wilt u de vergadering bijwonen of inspreken? Kijk dan op de website: www.nijkerk.eu/
gemeenteraad bij de vergaderstukken en kies daar voor vergaderkalender.

Vooruitblik Beeldvorming over Mobiliteitsvisie 17 november
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Na de vergaderingen van raadscommissie I en II op 17 november volgt deze avond nog een Beeld-
vormende bijeenkomst over de Mobiliteitsvisie. Op 10 november vroeg de raadscommissie om een 
betere onderbouwing en informatie over de achterliggende onderzoeken. Daarom is deze extra 
bijeenkomst gepland aansluitend aan de raadscommissies op deze avond. De verwachting is dat de 
bijeenkomst om 21.45 uur begint. Omdat het aansluitend aan commissie I en II is, kan de bijeen-
komst eerder of later beginnen. Meer informatie? Bijeenkomst bijwonen of vanuit huis meeluisteren? 
Kijk op de website: nijkerk.eu/gemeenteraad

Besloten raadscommissie op 21 november
Op maandag 21 november is er een besloten raadscommissie over bouwplan Kerkplein en parkeer-
opgaven binnenstad Nijkerk. Deze vergadering is besloten vanwege economische of financiële 
belangen van de gemeente. De raads- en commissieleden krijgen een toelichting, kunnen vragen 
stellen en met elkaar in gesprek gaan.

Vooruitblik Raadsvergadering 24 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 24 november vergadert de gemeenteraad. Aan het begin van de vergadering stelt de 
gemeenteraad de agenda vast. Op de voorlopige agenda staan nu met debat gepland:
- Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie
- Contourennota Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley
- Regionale visie Publieke Gezondheid Gelderland Midden
- Verordening Jeugdhulp Nijkerk 2023
Zonder debat:
- Wijzigen APV Nijkerk 2021
- Vaststellen verordening Nadeelcompensatie gemeente Nijkerk
- Vaststellen belastingverordeningen
- Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht
- Verlenen toestemmen aan college voor wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT
Meer informatie over de agenda en de stukken vindt u op www.Nijkerk.eu/gemeenteraad

Terugblik Raadscommissie 10 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 10 november sprak de raadscommissie over de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvi-
sie voor Nijkerk. De Omgevingsvisie gaat over de inrichting en het gebruik van de ruimte in de 
gemeente in de toekomst. Thema’s zijn: duurzame ontwikkeling, wonen, werken, voorzieningen, 
mobiliteit en het landelijk gebied. De Mobiliteitsvisie gaat over keuzes en plannen voor verkeer en 
vervoer. 

De raadsleden spraken onder andere over mogelijke inbreidings- en uitbreidingslocaties, hoog-
bouw, Slichtenhorst, participatie en laagdrempelige communicatie over de visies zodat duidelijk 
is waarover nu besluiten genomen worden en waarover later. Verder vroegen raadsleden om een 
betere onderbouwing van de Mobiliteitsvisie om afgewogen keuzes te kunnen maken. Wethou-
der Windhouwer deed de toezegging om een extra bijeenkomst te verzorgen voor raadsleden en 
belangstellenden over de Mobiliteitsvisie. Deze bijeenkomst is op 17 november aansluitend aan de 
raadscommissies I en II. 
U kunt de vergadering nog terugkijken via de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vooruitblik Raadscommissie 17 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

In de raadzaal spreekt raadscommissie I deze avond over de Contourennotitie voor het Regionaal 
Perspectief voor het Landelijk gebied. Deze notitie gaat over de opgaven voor het landelijk gebied 
waar de gemeenten in de regio Foodvalley ook mee te maken hebben. Van stikstof, fijnstof en 
klimaat tot voedselproductie, waterkwaliteit en woningbouw. Het gaat over de samenhang tussen 
al deze onderwerpen en het toekomstbeeld. Dat is nodig voor de gebiedsplannen die de provincies 
bij het rijk moeten inleveren. 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de notitie en geen wensen en bedenkingen 
in te brengen omdat de definitieve versie later nog voorgelegd wordt aan de gemeenteraden.

In het bedrijfsrestaurant spreekt de raadscommissie II over de Regionale visie Publieke Gezond-
heid Gelderland Midden 2021-2025. Hierin zijn voor de hele regio (Veiligheids- en Gezondheids-
regio Gelderland-Midden) uitgangspunten en opgaven voor de publieke gezondheid vastgelegd. 
Bijvoorbeeld de brede aanpak van gezondheidsvraagstukken, gezondheidspreventie en positieve 
gezondheid. Bij (her)inrichting van de leefomgeving moet gezondheid ook een vast onderdeel van 
de belangenafweging worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om luchtkwaliteit maar ook over een 
aantrekkelijke buitenruimte om te sporten. Het voorstel aan de gemeenteraad is om deze visie vast 
te stellen als lokale richtlijn voor gezondheid.
Daarna spreekt de raadscommissie over de Verordening Jeugdhulp Nijkerk. Deze verordening 
vormt de basis voor het jeugdhulpbeleid van de gemeente. Welke opvoed- en opgroeiondersteu-
ning is er mogelijk? Welke voorzieningen zijn er? Wat zijn de rechten en plichten? In september 
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Raadslid aan het woord

Jaco van Putten
Raadslid 
ChristenUnie-SGP

Duidelijkheid… 

Hoe mooi is het om als raadslid deel te 
mogen uitmaken van onze gemeenteraad? 
Hoe mooi is het om ‘de ogen en oren’ te zijn 
van en voor u en jou als inwoner en specifiek 
voor hen die op de ChristenUnie-SGP ge-

stemd hebben? Hoe mooi is het om beslissin-
gen te mogen nemen over wat goed is voor de 
gemeente Nijkerk? Ik kan u en jou zeggen: Dat 
is allemaal heel mooi. 

Maar, hoe complex is het om als raadslid, 
fractie en als gemeenteraad tot een besluit te 
komen. En dan het liefst ook nog het ‘goede’ 
en/of ‘juiste’ besluit. Na al aardig wat jaren in 
de gemeenteraad van Nijkerk mee te draaien 
valt mij steeds meer op hoe ingewikkeld en 
veelomvattend het besturen van een gemeente 
is. 

Wij allemaal hebben duidelijkheid en overzicht 
nodig om te kunnen snappen waar we met el-
kaar mee bezig zijn. Het liefst in één oogopslag, 
op 1 A4’tje kunnen zien waar het overgaat. En 
natuurlijk weet ik dat er veel informatie bij no-

dig is om tot een besluit te komen. Maar laten 
we er met elkaar voor gaan dat in ieder geval de 
samenvatting op 1 A4’tje (factsheet) zichtbaar 
is. Dat helpt mee.

Duidelijkheid daar is waar ik mij deze raads-
periode extra voor wil inzetten. Laten we het 
ingewikkelde ont-wikkelen. Hoe graag ik dat 
misschien ook zou willen dat kan en lukt mij 
niet alleen. Daarom nodig ik u en jou hierbij 
uit mij en ons te ‘voeden’ met datgene wat 
onduidelijk en te ingewikkeld is om te kunnen 
snappen. Laten we dat samen doen en er aan 
werken wat goed en duidelijk is voor u en jou 
als inwoner van de gemeente Nijkerk!

Reageren?
jvanputten01@hetnet.nl

Meer informatie 
Kijk op www.nijkerk.eu/gemeenteraad als 
u meer wilt weten over de gemeenteraad.
Daar vindt u onder andere de agenda’s,
besluitenlijsten en videoverslagen, de 
contactgegevens van de raadsleden en 
informatie over meepraten en inspreken.
Of volg ons op twitter: @RaadNijkerk of 
facebook: GemeenteraadNijkerk

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffie:
telefoon:  (033) 247 22 22
e-mail: griffie@nijkerk.eu


